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Home / Ontdek Beter zien / Help me kiezen / Alles over het schoonmaken van brillenglazen

Het schoonmaken van uw bril gemakkelijk
gemaakt
Alles wat u moet weten over het goed
schoonmaken van uw brillenglazen

Kraakhelder, optimaal zicht elke brildrager weet hoe goed het voelt om door schone brillenglazen te kijken; het ziet er niet alleen beter
uit voor anderen, het zorgt er ook voor dat u van optimaal zicht kan genieten. De juiste aanpak bij het schoonmaken van uw
brillenglazen zal er ook voor zorgen dat ze langer meegaan. Lees verder om erachter te komen waar u aan moet denken bij het
schoonmaken van uw bril; hoe een snelle schoonmaakbeurt uw bril goed vrij kan maken van viezigheid, en hoe u ervoor kan zorgen dat
uw bril langer schoon blijft. Van een grondige schoonmaakbeurt van een brillenglas thuis tot een snelle poetsbeurt onderweg, met of
zonder brillendoekjes hier vindt u een samenvatting die u aangeboden wordt door BETER ZIEN.

Wat is de juiste manier
om uw brillenglazen te
reinigen?
Tips om goed voor uw
brillenglazen te zorgen.

Gezondheid + Bescherming 20-okt-2017
Tags: Reiniging van de brillenglazen

Hoe kan ik het beste met mijn
brillenglazen omgaan?
Als u goed met uw brillenglazen
omgaat, houdt u een beter zicht. Hier
zijn onze tips.

Kristalheldere voordelen voor
brildragers
ZEISS reinigingsdoekjes voor
brillenglazen op sterkte en andere
optische oppervlakken

Gezondheid + Bescherming 16-okt-2017

Gezondheid + Bescherming 16-okt-2017

Tags: Reiniging van de brillenglazen

Tags: Reiniging van de brillenglazen

ZEISS brilreinigingsmiddelen.
Zacht, eenvoudig, doeltreﬀend.

18-okt-2017

De ZEISS online oogtest
Hoe goed ziet u contrast en kleur? Controleer uw
zicht hier snel en eenvoudig!
Begin nu de oogtest!

Mijn Kijkproﬁel
Bepaal nu uw persoonlijke kijkbehoeftes en vind
een brillenglasoplossing die bij u past.
Controleer nu uw Kijkprofiel!

Vind een ZEISS opticien bij u in de buurt
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